
 
 

INVITATION 

Region Hovedstaden etablerer Partnerskab for overskudsjord og res-

sourcer i samarbejde med kommunerne i regionen 
 

Baggrund 

I de sjællandske kommuner flyttes hvert år flere mio. tons jord fra bygge- og anlægsarbejder. Transport og 

deponering af jorden medfører ofte betydelige omkostninger i forhold til både økonomi og miljø og der findes 

ingen koordineret indsats for håndtering af overskudsjord på tværs af kommunerne.  

Samtidig overses ofte muligheden for at bruge overskudsjorden som erstatning for knappe råstoffer.  

 

Tidsramme, økonomi og aktiviteter 

Region Hovedstaden har afsat midler til at facilitere og understøtte partnerskabet i perioden 2021 og 2022.  

Regionen forventer dog, at partnerskabet består yderligere et antal år.  

Det er regionens udgangspunkt, at de deltagende kommuner medfinansierer initiativet med kr. 20.000 kr. for 

perioden 2021 - 2022. 

På årsbasis påregnes afholdelse af 3 – 4 workshops mv. som særligt henvender sig til medarbejdere i kom-

munale miljø- og planlægningsfunktioner, samt i bygherre- drift- og vejfunktioner.  

Region Hovedstaden og Gate21 arrangerer workshops mv. i samarbejde med partnerne. 

Deltagende kommuner har adgang til alle partnerskabets aktiviteter.  

Visse arrangementer vil også være åbne for deltagelse af ikke-partnere.  

 

Formålet med partnerskabet er, at  

• omsætte FNs verdensmål til konkrete indsatser i forhold til ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtige 

lokalsamfund og partnerskab for handling, 

• dele viden og erfaringer, samt teste og udvikle ideer og løsninger, 

• understøtte kommunernes indsats for bæredygtighed og klima, f.eks. gennem udvikling af jordstrategier,  

• medvirke til, at overskudsjord ses som en ressource der i mange henseender kan erstatte sand og grus 

mv.,  

• fremme anvendelsen af sekundære råstoffer, bl.a. overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter, samt 

beton og tegl fra nedrivninger. 

 

Jordstrategi og værktøjer 

I partnerskabet vil der være mulighed for bl.a. at, 

• arbejde med jordstrategier, 

• udveksle erfaringer, 

• hente ny viden og inspiration om lokal genanvendelse og indsatser på planområdet  

• hente ny viden og inspiration om udbud af bygge- og anlægsopgaver,    

• få udarbejdet prognose for overskudsjord, 

• få udarbejdet prognose for sekundære råstoffer (affald i form af, beton, tegl og asfalt)    

• indsatser for lokal genanvendelse, samt indsats på planområdet og i forbindelse med udbud af bygge- 

og anlægsopgaver.    

 

Kommuner som ønsker at deltage, kan rette henvendelse til Gate21:  

nicole.josephine.olsen@gate21.dk  

 

Spørgsmål kan rettes til Region Hovedstaden: 

jens.lind.gregersen@regionh.dk 
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